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Ilmastonmuutos haastaa rapu- ja 

kalatalouden

Anne-Mari Ventelä, FT
Vesistötoimialan päällikkö, Pyhäjärvi-instituutti
Akvaattisen ekologian dosentti, Turun yliopisto
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Mikä ihmeen ilmastonmuutos???
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Maksimilämpötila

Jeppesen et 
al.
2012 -julkaisu
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Keskiarvo 141 vrk

Ventelä et al. 2011
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• Valuma-alue 615 km2

• Pinta-ala 154 km2

• Keskisyvyys 5,4 m
• Suurin syvyys 26 m
• Rantaviivaa 80 km

1. Pyhäjärven perustietoja

Matala!
� Herkempi lämpötilan 
muutoksille, eliöillä ei 
pakopaikkaa kuumalla
• pohjan lähteet?

Sijainti Lounais-Suomessa
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Karut vedet: < 10 ug/l
Köyliönjärvi: 100-240 ug/l 
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20 ammattikalastajaa järvellä
= Pyhäjärven ravintoketjun huippu!
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Kalastusmenetelmät

• Valtaosa saaliista saadaan talvinuottauksella
– Lisäksi kevät- ja syysrysäpyyntiä
– Syksyllä avovesinuottausta
– Ei ammattimaista verkkokalastusta

• Saalis kuljetetaan satamiin kelkoilla ja 
muovilaatikoissa
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Kalastusmenetelmät

• Kalansaalis lajitellaan kalasatamissa liikkuvalla 
lajittelulinjalla

• Kalat jäitetään ja toimitetaan jälleenmyyjille
• Vähempiarvoiset: pieni osa ravinnoksi, suuri osa 

turkiseläinten rehuksi
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Täpläravut osana elinkeinokalataloutta 

Säkylän Pyhäjärvellä

Satakunta –Innovation and research network in chang ing climate

Income, catch (%)
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”Ongelmien poistamiseksi on alueella 
käynnistetty Kalaherkut Pyhäjärvestä
-projekti, jonka yhteydessä särjet ja 
muikut pyydetään tehokkaasti pois ja
jalostetaan hyötykäyttöön eli ahven-

murekepihveiksi ja särkipulliksi” 
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Pyhäjärven hoitokalastus =

Kaupallinen muikun ja 
siian pyynti 

+
Vähempiarvoisen kalan tuettu pyynti
• Kiiski
• Särki
• Kuore
• Pieni ahven
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Miten sisävesien hoitokalastus toimii?
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Kaloja paljon, vesikirppuihin (eläinplankton) kohdistuu 
voimakas saalistuspaine

Vesikirput saaliina, vähenevät

Levien määrä (kasviplankton) lisääntyy kun 
vesikirput eivät kontrolloi 

1. Ravintoketjun kautta
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Eurajoen kautta 

- 18 %

Ilmasta + 10 %

Pyhäjoesta 

+12 %

Yläneenjoesta 

+54 % 

Järveen jää 

56 %Lähivaluma-

alueelta  

+24 %

Kalojen 

mukana

poistuu 

- 26 %

• Kalojen mukana poistuu 
järvestä sinne jo 
kertynyttä fosforia

• Esim. Säkylän 
Pyhäjärvessä 26 % 
vuosittaisesta 
fosforikuormituksesta 
poistuu kalansaaliin 
mukana!

2. Ravinteiden poiston kautta
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Kalasto muuttuu ja lämpötila nousee…

- Skenaariot ajattelumalleja
- Rapu –hanke, Pyhäjärvi-instituutti, 

Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto
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Jääpeitteen häviäminen

– Jääpeitteisen ajan lyheneminen vaikeuttaa 
talvinuottausta

• Investointien tarve suuri, jos siirrytään 
avovesikalastukseen

• Hygienia- ja elintarvikelainsäädäntö
• Kylmäketju

• Talvinuottauksen kustannusteho suuri
• Jopa 20 000 kg:n 

päiväsaaliita/nuottakuta 
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Kalat ilmaston muuttuessa –

skenaariot vuoteen 2038
1. Muikku:
• Kylmän veden kalana muikku kärsii maksimilämpötilan noususta. Muikku 

voi olla jatkossa vuosikausia kokonaan poissa, mutta suotuisana vuonna 
populaatio voi hetkellisesti elpyä.

• Muikun väheneminen vähentää eläinplanktoniin kohdistuvaa saalistusta ja 
voi vaikuttaa positiivisesti veden laatuun

Muita vaikuttavia tekijöitä:
• aikainen jäänlähtö lisää epäonnistuneen lisääntymisen riskiä muikulla, 2 

viikkoa jäänlähdön jälkeen kriittistä aikaa poikasille
• ahven peto muikulle, ahvenkannan koko vaikuttaa 
• vähäisessä määrin rapukannan koko
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• Vaikutus ammattikalastukseen
– valmius ja osaaminen talvinuottaukseen voi 

hävitä, jos muikun pyynnissä vuosien taukoja
– muikun markkinaosuus voi hävitä, muualta 

muikkua tulee jatkuvammin
– rehevöitymisen eteneminen voi lisätä 

makuhaittoja muikussa
– muiden lajien merkitys kasvaa, erityisesti 

täpläravun ja ahvenen
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Kuoriutuneet muikut

Säkylän Pyhäjärvi

Kuoriutuneet 
siiat

Muikun poikaslaskennat

Karjalainen 2012
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2. Ahven
Lämpimän veden kalana ahven hyötyy veden lämpötilan 
noususta. Ahvenkanta vahvistuu.
Ahven on sekä peto että planktivori, vaikutus vedenlaatuun 
kahdensuuntainen. 

Muita vaikuttavia tekijöitä:
– kannan sisäinen säätely voi vaikuttaa runsauteen
– rehevöityminen voi aiheuttaa kalan makuhaittoja
– jääpeitteen lyheneminen voi vaikeuttaa talvikalastusta
– jalostusasteen nosto
– kalansaaliin arvo edelleen hyvä  
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3. Täplärapu
Lämpötila on olennainen tekijä täpläravun lisääntymisen 
onnistumisessa. Erityisesti syksyn lämpötilojen 
arvaamattomuus voi aiheuttaa vaihtelua lisääntymisen 
onnistumisessa.

Muita vaikuttavia tekijöitä:
– Ravustus säätelee
– Saalistus (ahven, hauki)
– Talvinuottauksen ja erityisesti muikun väheneminen 

lisää ammattikalastajien mielenkiintoa rapua kohtaan



32

Muita näkökulmia:
– Muita hyötyjiä: särki, lahna

– elintarvikekäytön lisääntyminen 
– Lämpeneminen lisää tulokaslajien riskiä
– Istutus- ja kalastuspolitiikka vaikuttaa
– Luonnonkalan ja sisävesikalojen menekin kehittyminen (erityisesti 

särki ym muut nyt vähempiarvoiset)
– Kuha Pyhäjärvellä??

– edellyttäisi voimakasta kalastuksen säätelyä
– suuri taloudellinen arvo
– potentiaalinen konfliktitilanne ammatti- ja 

virkistyskalastuksen välillä (rajoitukset…)
• Skenaariotyö käynnissä Pyhäjärvi-instituutin Rapu-hankkeessa, 

etenee ja valmistuu vuonna 2013
– Kalansaaliin taloudellinen arvo ja aluetaloudellinen vaikutus 
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Lopuksi….

• Erityisen varmaa on se, että ääritilanteet ja 
ennalta-arvaamattomuus lisääntyvät

• Vanhan tiedon perusteella EI voi aina 
ennustaa tulevaa, koska mekanismit 
muuttuvat

• Ekosysteemitason suuret muutokset  
mahdollisia � eivät palaudu

• Suuria haasteita tiedossa, niihin 
valmistautuminen käynnissä jo
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Kiitos!


